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Luxemburg, 25 maart 2020  

 

Informatie voor de aandeelhouders 
 

 
Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving  

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxemburg, 

R.C.S. Luxemburg B 167.524 

 

(het "Bedrijf"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register 

(te raadplegen via www.afm.nl/registers). 
 

I. Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

van het Bedrijf (de "Raad van bestuur") heeft besloten om hoofdstuk 2 "Credit Suisse Index Fund (Lux) 

- Samenvatting van Aandelenklassen" en met name voetnoten (4) en (6) als volgt aan te passen met 

betrekking tot de definitie van D-aandelenklasse: 

 Oude formulering Nieuwe formulering 

Voetnoot (4) Aandelenklassen “DA”, “DAH”, “DB” en “DBH” 

mogen alleen worden verkregen door beleggers 

die een discretionaire overeenkomst inzake 

vermogensbeheer hebben afgesloten met een 

dochteronderneming van Credit Suisse Group 

AG, zoals gedefinieerd door de 

Beheermaatschappij. Bovendien mogen 

Aandelenklassen “DA”, “DAH”, “DB” en “DBH” 

ook worden verkregen met voorafgaande 

toestemming van de Beheermaatschappij door 

institutionele beleggers die een 

adviesovereenkomst of vergelijkbaar contract 

hebben afgesloten met een dochteronderneming 

van Credit Suisse Group AG, zoals gedefinieerd 

door de Beheermaatschappij. 

Aandelenklassen “DA”, “DAH”, “DB” en “DBH” mogen 

alleen worden verkregen door beleggers (conform artikel 

174 (2) c) van de Wet van 17 december 2010) onder 

een goedgekeurde discretionaire overeenkomst inzake 

vermogensbeheer afgesloten met een 

dochteronderneming van Credit Suisse Group AG. 

Aandelenklassen “DA”, “DAH”, “DB” en “DBH” mogen 

tevens worden verkregen door institutionele beleggers 

onder een goedgekeurde overeenkomst afgesloten met 

een dochteronderneming van Credit Suisse Group AG. 

De overeenkomsten die in aanmerking komen voor deze 

aandelenklassen worden bepaald door de 

Beheermaatschappij. 

Voetnoot (6) Aandelenklassen “DA”, “DAH”, “DB” en “DBH” 

zijn onderworpen aan beheerskosten, te betalen 

door het Bedrijf aan de Beheermaatschappij 

waarmee alle vergoedingen en uitgaven zijn 

gedekt. Een vergoeding voor beheer en distributie 

van de belegging wordt direct bij de belegger in 

rekening gebracht, volgens de overeenkomst die 

is afgesloten tussen de belegger en een entiteit 

van Credit Suisse Group. 

Aandelenklassen “DA”, “DAH”, “DB” en “DBH” zijn 

onderworpen aan beheerskosten, te betalen door het 

Bedrijf aan de Beheermaatschappij waarmee alle 

vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, zoals beschreven 

in hoofdstuk 9 "Uitgaven en belasting". Aanvullende 

kosten voor beheer en distributie van de belegging 

worden direct in rekening gebracht bij de belegger 

volgens de voorwaarden van de afzonderlijke 

overeenkomst die is afgesloten tussen de belegger en 

de betreffende entiteit van Credit Suisse Group. 

 

Hierbij wordt ook een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van bestuur 

van het Bedrijf heeft besloten deze wijziging ook door te voeren in hoofdstuk 5 "Beleggen in Credit Suisse 

Index Fund (Lux)" onder de secties "Aandelenklassen gericht op een specifiek type beleggers" en "iii. 

Aflossing van Aandelen". 

 

II. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om de formulering van de "Duitse belastingwetgeving inzake beleggingen" te 

wijzigen als gevolg van recente wettelijke ontwikkelingen die zijn aangekondigd door de Duitse wetgever in 

de Jahressteuergesetz 2019. 
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III. Bij deze worden de Aandeelhouder van het Bedrijf er tevens van in kennis gesteld dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 5 "Beleggen in Credit Suisse Index Fund (Lux)" en met name secties 

vi. "Maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld" en viii. Uitgesloten personen, gedwongen 

terugkoop en overdracht van aandelen" te wijzigen om de recente regelgevende ontwikkelingen voor deze 

zaken te weerspiegelen. 

 

IV. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 7 "Risicofactoren" te wijzigen om een nieuw risico te introduceren dat 

is gerelateerd aan voorwaardelijk converteerbare instrumenten. 

 

V. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het Bedrijf dat de Raad van 

bestuur heeft besloten om hoofdstuk 9 "Uitgaven en belasting" te wijzigen om de gewijzigde definitie van 

de geschiktheid van de aandeelhouder te weerspiegelen ten aanzien van de D-aandelenklasse. 

 

VI. Hierbij wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds CSIF (Lux) 

Equity China Total Market en CSIF (Lux) Bond Government Global (voor het doel van deze sectie, 

het "Subfonds") dat de Raad van bestuur heeft besloten het woord "Blue" toe te voegen aan de naam van 

Subfonds, zodat de huidige namen van het Subfonds CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue en 

CSIF (Lux) Bond Government Global Blue zijn. Aandeelhouders van het Subfonds dienen er rekening 

mee te houden dat de toevoeging van het woord "Blue" aan de namen van het Subfonds ook betekent dat 

het Subfonds niet langer de transacties inzake effectenleningen mag beïnvloeden. 

 

VII. Bij deze wordt tevens een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het volgende subfonds  

 

 CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD; 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global; 

 CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR; 

 CSIF (Lux) Bond Corporate Global ESG Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue; 

 CSIF (Lux) Bond Corporate USD; en 

 CSIF (Lux) Bond Corporate EUR, 

(voor het doel van deze sectie, het "Subfonds"), 

 

dat de Raad van bestuur heeft besloten om de beleggingsprincipes te ontwikkelen voor elk Subfonds door 

aan te geven dat de Subfondsen alleen mogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare beleggingen 

wanneer en voor zover dergelijke instrumenten componenten zijn van de benchmark. Deze wijziging is 

derhalve alleen doorgevoerd voor doeleinden van verduidelijking en transparantie en houdt geen wijziging 

in van de beleggingsprincipes van het Subfonds en ook geen aanpassing van de indexregels van de 

betreffende benchmark.  
 

VIII. Hierbij wordt tot slot een kennisgeving gedaan aan de Aandeelhouders van het subfonds CSIF (Lux) 

Bond Green Global Blue (voor het doel van deze sectie, het "Subfonds") dat de Raad van bestuur heeft 

besloten om de secties "Beleggingsprincipes" en "Inschrijving, aflossing en conversie van aandelen" van 

het Subfonds te wijzigen om aan te geven dat het Subfonds mag beleggen in vastrentende instrumenten 

via, onder andere, Bond Connect. 

 

Deze wijzigingen worden van kracht met de nieuwe versie van het prospectus in maart 2020. 

 

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde wijzigingen van kracht 

zijn, het nieuwe prospectus van het Bedrijf, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-

informatiedocument, EID), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de statuten beschikbaar zijn 

aan de statutaire zetel van het Bedrijf, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus. 

 

Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburg, 25 maart 2020 

 

 

De Raad van Bestuur 

http://www.credit-suisse.com/

